Op de vorige algemene ledenvergadering is door Jos van den Burgt de vraag gesteld:
Waarom zijn wij nog lid van de NTFU?
Hierbij de argumentatie van de NTFU
Deze vraag duikt soms op bij verenigingen en komt vaak voort vanuit het lid dat vanuit zichzelf
redeneert. Ons lidmaatschap is gelukkig breder dan enkel de fietsschadeverzekering en biedt naast
mooie voordelen voor het lid ook veel voordelen voor jullie als vereniging.
Onderstaand een opsomming van de verschillende voordelen. We zijn echter ook altijd bereid om bij
jullie langs te komen en met het bestuur / de leden in gesprek te gaan.

Verzekeringen
1.

Als vereniging aangesloten bij de NTFU ben je automatisch verzekerd tegen wettelijke
aansprakelijkheid bij alle activiteiten die je organiseert in het kader van de wielersport, zoals
clubritten, trainingen, clinics en tochten.
a.
NTFU Wielersportbond | Verzekeringen > Aansprakelijkheid clubs

2.

NTFU-leden zijn standaard verzekerd tegen schade aan de fiets en persoonlijke eigendommen.
Natuurlijk kent men een bepaalde afschrijving maar men kan altijd een beroep doen op deze
verzekering. Dat leden er geen gebruik van maken is ook goed tekenen want dat zou
betekenen dat zij geen ongevallen hebben.
a.
NTFU Wielersportbond | Verzekeringen > Fietsschadeverzekering

3.

Daarnaast zijn zij ook verzekerd tegen ongevallen op het moment dat ze deelnemen aan een
NTFU-activiteit. Dit kan een toertocht, maar ook een clubrit of -weekend in het buitenland zijn.
a.
NTFU Wielersportbond | Verzekeringen > Ongevallenverzekering
b.
Deze verzekering hebben individuele leden niet

4.

Jullie leden zijn automatisch verzekerd als zij meegaan met een door de vereniging
georganiseerde activiteit in het buitenland, zoals een clubweekend of trainingsweek.
a.
NTFU Wielersportbond | Verzekeringen > Reisverzekering
b.
Deze verzekering hebben individuele leden niet

5.

Mochten jullie voor een activiteit fietsen meenemen op een fietstrailer of in een busje. Zijn de
fietsen verzekerd bij een eventueel ongeval.
a.
NTFU Wielersportbond | Verzekeringen > Fietstrailerverzekering

6.

Via de NTFU zijn jullie vrijwilligers automatisch verzekerd voor een aantal zaken. Ook
vrijwilligers die geen lid zijn van de NTFU zijn verzekerd. Zeker bij het organiseren van
toertochten erg handig.
a.
NTFU Wielersportbond | Verzekeringen > Vrijwilligersverzekering

7.

Een potentieel nieuw lid kan een maand lang gratis meefietsen bij jullie vereniging. Met de
gratis introducéverzekering is de fiets van de introducé verzekerd tijdens jullie wekelijkse
clubrit.
a.
https://www.ntfu.nl/ondersteuning/verzekeringen/introduceverzekering

8.

Helaas wordt tijdens een wielerevenement wel eens een fiets gestolen. Als extra service
richting jullie deelnemers kun je een bewaakte fietsenstalling inrichten. Bovendien ben je op
deze manier via de NTFU automatisch verzekerd mocht er alsnog een fiets worden gestolen.
a.
NTFU Wielersportbond | Verzekeringen > Stallingsverzekering

Binnen de afdracht voor de verzekering vallen alle bovenstaande verzekeringen. Een compleet pakket
voor jullie als vereniging en voor de leden.

Verenigingsondersteuning
1.

Het Team Verenigingsondersteuning staat dagelijks voor je klaar om je vereniging te adviseren,
ondersteunen en helpen.

2.

We organiseren gratis workshops: online en door het hele land, waardoor jij meer leert over
bepaalde thema’s en kennis kunt uitwisselen met andere wielerverenigingen.

3.

Je kunt gratis gebruikmaken van ons ledenadministratiesysteem. Via ntfu.nl hebben jullie
toegang tot onder andere jullie ledenlijst en zie je je facturen in. Via de ledenadministratie is
het ook mogelijk om facturen te versturen, om bijvoorbeeld de contributie bij leden te innen.
a.
https://www.ntfu.nl/ondersteuning/clubs/ledenadministratie

4.

Ledenmonitor, met een ledenmonitor krijg je een goed beeld van de wensen en ideeën van
jouw leden. We stellen zo’n ledenmonitor speciaal voor NTFU-verenigingen beschikbaar. Met
de resultaten ga je gericht aan de slag met bijvoorbeeld ledentevredenheid, -behoud en werving.
a.
https://www.ntfu.nl/ondersteuning/clubs/ledenmonitor

5.

Gratis gebruik maken van de Cyql app. Met de app, kun je eenvoudig gezamenlijke ritten
plannen en met elkaar delen. Via Cyql vind je praktische informatie over een rit op een
centrale en overzichtelijke plek.
a.
https://www.ntfu.nl/ondersteuning/cyql

6.

Als vereniging kun je het programma Start2Bike aanbieden. In dit programma leren startende
wielersporters in vier weken tijd de basisvaardigheden van het mountainbiken of racefietsen,
verbeteren ze hun conditie én maken ze de techniek van het fietsen eigen. Een mooie manier
om leden te werven dus.
a.
https://www.start2bike.nl/

7.

Verenigingsfonds, het verenigingsfonds is bedoeld om onze verenigingen te helpen bij het
structureel opzetten en/of verbeteren van haar aanbod. Jaarlijks is er budget beschikbaar om
een goed plan van de vereniging financieel te ondersteunen.

8.

Je krijgt korting op fietskleding van Bioracer. Bioracer ontwerpt en maakt fietskleding op
aanvraag, ook voor jouw vereniging.

Toertochten
1.

Je tocht op de kalender zorgt voor extra promotie: je tocht verschijnt op Fietssport.nl en in de
gedrukte kalender in Fietssport Magazine. Daarnaast lichten we tochten uit in onze
nieuwsbrief en op Fietssport.nl. Op deze manier breng je jullie tocht bij 330.000 fietsers die
toertochten rijden onder de aandacht. Ook lichten we tochten uit via onze social-mediakanalen en via partners.

2.

Deelnemers kunnen zich vooraf eenvoudig inschrijven via onze online inschrijfmodule. Voor
jullie levert dit ook gemak op: wij regelen de financiële afhandeling, je ontvangt de inkomsten
maandelijks van ons.

3.

Je kunt gratis gebruikmaken van ons scanprogramma Scan & Go. Je scant bij de inschrijftafel de
barcode van de deelnemers, waardoor de wachtrijen aanzienlijk korter worden.
a.
https://www.ntfu.nl/ondersteuning/toertochten/scan-en-go

4.

Extra ondersteuning bij de promotie van jullie tocht. We helpen jullie graag met de promotie
van jullie toertocht door bijvoorbeeld de inzet van een professionele tekstschrijver en/of
fotograaf en het inrichten van een online campagne.
a.
https://www.ntfu.nl/ondersteuning/toertochten/promotie/meesterknecht

5.

(Promotie)materialen Je kunt bij ons erg voordelig diverse (promotie)materialen gebruiken,
huren of kopen zoals pijlen, polsbandjes, folders, een startboog, pomp- en reparatiestation en
vlaggen.
a.
https://www.ntfu.nl/ondersteuning/toertochten/startboog-en-beachflags-lenen
b.
https://www.ntfu.nl/over-ons/ntfushop

6.

EVA (Eenvoudig Vergunningen Aanvragen) is het systeem dat het voor tochtorganisatoren
makkelijker maakt vergunningen aan te vragen. EVA geeft je de contactgegevens van alle
gemeenten, provincies en/of landeigenaren in één handig overzicht. Via het bijbehorende
formulier maak je aansluitend een eerste melding.
a.
https://www.ntfu.nl/ondersteuning/toertochten/eva

Belangenbehartiging
Dankzij het lidmaatschap ondersteun je onze belangenbehartiging voor de wielersport. Met de steun
van onze leden maken we ons sterk voor de belangen van sportieve fietsers. We bemiddelen bij de
aanleg van MTB-routes, werken aan een positief imago van wielrenners en mountainbikers én
streven naar veilige en kwalitatief sterke evenementen.

